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Oluşturma



ResearcherID, Web of Science
tarafından araştırmacılara ücretsiz 
olarak sağlanan dijital kimlik 
numarasıdır.

Web of Science, araştırmacıların 
yayınları ile aldığı atıflar ve editörlük 
kapsamında gerçekleştirdiği 
işlemleri takip edip doğruladıkları bir 
platform olan Publons ile Clarivate
Analytics çatısı altında 
birleştirmiştir. 

Web of Science platformu içerisinde 
Publons alanından hesap 
oluşturularak Researcher ID 
alınabilmektedir.

Araştırmacıların isim yazımlarındaki 
farklılıkları, değişen soy isimleri, 
kurum değişiklikleri vb. nedenlerle 
oluşan sorunları ResearcherID ile 
ilişkilendirerek tek bir profil altında 
toplanmasına yardımcıdır. 



Researcher ID alabilmek için
Web of Science platformu
içerisinde yer alan Publons
sekmesinde giriş yapmanız
gerekmektedir.



Web of Science için belirlediğiniz kullanıcı adı
ve şifreyi kullanarak Publons sekmesine giriş
yapabilirsiniz.

Web of Science platformu üzerinden ilk defa giriş
yapacaksanız Register sekmesi üzerinden kayıt 

oluşturmanız gerekmektedir. Kaydınız var ise Log in 
sekmesinden giriş yapabilirsiniz.



Publons alanına giriş
yapıldıktan sonra Private
Dashboard sekmesine
tıklayınız.



Publication Import
Publications sekmesini
tıkladığınızda, yayınlarınızı
profilinize ekleyebilmeniz
için 4 farklı seçenek
karşınıza çıkacaktır.



İmport from Web of Science
Web of Science içerisindeki
yayınlarınızı seçip profilinize
ekleyebilirsiniz. Size ait
olmayan yayınları ise
listenizden çıkarabilirsiniz.

Sync with ORCID
ORCID’niz aracılığıyla 
yayınlarınızın aktarımını 
yapabilirsiniz.

Import by identifier
Yayın isimleri veya DOI numarası
ile ekleme yapabilirsiniz

Import by file upload (RIS, CSV, or BIBTEX)
Yayınlarınızın listesinin yer aldığı RIS, CSV
veya BIBTEX formatında bir dosyanız varsa,
bu dosyayı yükleyerek aktarımı
gerçekleştirebilirsiniz.



Yayınlarınızı ekledikten sonra
ResearcherID numaranız sistem
tarafından birkaç gün içerisinde
sağ üst köşede görüntülenecektir.



Sol alt tarafta yer alan Settings kısmı içerisindeki 
Affilications alanında kurum olarak “Alanya 

Alaaddin Keykubat University” ve “Department” 
kısmına kendi bölümünüzü yazmanız son derece 

önem taşımaktadır.



Settings bölümü içerisinde yer alan
Account Connected Account
üzerinden ORCID ID, Linkedin vb.
hesaplarınızı senkronize edebilirsiniz.

Birden fazla hesabınız olması
durumunda hesap silme işleminizi
“Delete Account” üzerinden
gerçekleştirebilirsiniz.



KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE 
BAŞKANLIĞI

Her türlü soru ve talepleriniz için;

kutuphane@alanya.edu.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.


